LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN
TOELICHTING
Inschrijfformulier Limburgse Kampioenswedstrijd solisten en kleine ensembles
REGLEMENTEN
Met ingang van 2017 is een nieuw reglement van toepassing voor solistenwedstrijden. Indien
dit niet in uw bezit is kunt u het verkrijgen via uw verenigingssecretaris of downloaden via de
LBT website. Daar staat ook nog een nadere uitleg. Tijdens de LK Solisten en Kleine
Ensembles mag een solist / ensemble hetzelfde werk uitvoeren als tijdens de
solistenwedstrijd.

SECTIES (instrumentensoort)
De deelnemers worden in de volgende genoemde secties ingedeeld:
- pijperfluit
- piccolo – dwarsfluit - chromatisch gestemde blaasinstrumenten
- signaalinstrumenten
- kleine trom
- pauken
- multipercussion - drumset
- xylofoon – marimba – vibrafoon - mallets

PARTITUREN
Partituren dienen in tweevoud ter plaatse te worden ingeleverd. Alleen originele partituren
worden geaccepteerd. Indien geen originele partituren meer verkrijgbaar zijn dient hiervan
een schriftelijke bevestiging van een erkend uitgever te worden overhandigd en kan worden
volstaan met één originele partituur en één kopie. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt
solist / ensemble, tenzij er een aanwijsbare goede reden is, uitgesloten van deelname.

INSCHRIJVING
Solisten / Ensembles die tijdens de solistenwedstrijden in de districten 85 of meer punten
hebben behaald, kunnen zich inschrijven. Inschrijvingen en betalingen dienen UITERLIJK
16 februari 2019 te zijn ontvangen. Schrijf in via het online inschrijfformulier. Inschrijvingen
die op een andere manier of na 16 februari 2019 gedaan worden, kunnen niet in behandeling
genomen worden.
Betalingen dienen te geschieden op Rabobankrekening NL14 Rabo 015.05.02.966 te Heel
ten name van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Het inschrijfgeld bedraagt:
Voor solisten
€ 12,50
Voor duo’s
€ 17,00
Voor trio’s
€ 23,50
Voor kwartet
€ 32,00
Meer dan kwartet
€ 40,00
Inschrijfformulieren die na sluitingsdatum worden ontvangen, die niet met het digitale
formulier zijn gedaan of waarop gegevens zoals uit te voeren werken ontbreken. Uit te voeren
werken kunnen nog tot uiterlijk 18 februari worden gewijzigd. Als de betaling niet op
sluitingsdatum door de LBT is ontvangen dan is de inschrijving niet geldig. Eventuele vragen
kunnen gesteld worden via lbtregionaal@outlook.com.

VOLGORDE VAN OPTREDEN
Wij maken u er op attent dat bij de LK voor solisten en kleine ensembles de deelnemers niet
per vereniging, maar per divisie en sectie worden afgewerkt. Daarbij wordt verder een
indeling aangehouden waarbij het behaalde resultaat tijdens de solistenwedstrijden bepalend
is. Met wensen omtrent tijdstip van optreden kan dan ook geen rekening worden gehouden.

